SERIE DISTRICTEN COÖPERATIE NOORD-NEDERLAND

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de Coöperatie CRV is de ledenraad van 87 veehouders. Deze
veehouders vertegenwoordigen de leden van de tien districten in Nederland en Vlaanderen. Wat kenmerkt de verschillende districten? En hoe kijken bestuurders naar de toekomst? VeeteeltVlees brengt
het in een serie in beeld. Deze keer: werkgebied Noord-Nederland

Vleesveehouderij zoekt

naar verdienmodel

Vleesveebestuurder Karsten Bolhuis schaakt op meerdere borden. De
vleesveehouderij in Noord-Nederland kent een grote variatie aan bedrijven, waar ook nog eens een veelheid aan rassen wordt gehouden. Deze
versnippering en het magere verdienmodel maken het ook voor CRV lastig
om de vleesveefokkerij te helpen professionaliseren.
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e ruimte om vleesvee te houden is er wel in de
noordelĳke provincies van Nederland. De veehouderĳ is hier relatief extensief en in de regio
liggen meerdere uitgestrekte natuurgebieden, waar
begrazing door vleesvee een belangrĳk onderdeel is van
het beheer. De oppervlakte natuur is bovendien in de
loop van de jaren alleen maar gegroeid.
Toch ziet Karsten Bolhuis, eigenaar van een gemengd
veebedrĳf met onder andere blonde d’Aquitaines in
Haren (bĳ Groningen) nauwelĳks beweging in de vleesveesector in Noord-Nederland. ‘Daarvoor is het rende-
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ment van de vleesveehouderĳ ook hier veel te laag’, stelt
hĳ vast. ‘Sommige ondernemers proberen daar wat aan
te doen met afzet in de korte keten. Maar in wat dunner
bevolkte regio’s is ook dat vaak geen vetpot. En waar het
gaat om natuurbegrazing, waar de meeste vleesrassen
perfect geschikt voor zĳn, ondervinden boeren concurrentie van natuurorganisaties die kiezen voor wilde grazers als Schotse hooglanders of galloways’, ziet de vleesveehouder.
‘De variatie in vleesveebedrĳven is groot’, constateert
Bolhuis. In de noordelĳke provincies van Nederland zĳn
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een aantal ondernemers actief die grootschalige zoogkoeienhouderij combineren met natuurbegrazing. De
broutards van deze bedrijven worden veelal verkocht
en afgemest op roodvleesbedrijven in het oosten of zuiden van het land. Daarnaast is er een grote groep kleinere veehouders die min of meer hobbymatig vleesvee
houdt. Dan gaat het bijvoorbeeld om voormalige melkveehouders die hun carrière afbouwen met vleesvee,
maar ook om hobbyboeren die voor hun plezier een
koppeltje dieren houden, maar hun inkomen halen uit
ander werk.

Coöperatie spil in vleesveefokkerij
Bolhuis is een van de drie Nederlandse vleesveebestuurders binnen Coöperatie CRV. Hij vertegenwoordigt vleesveehouders uit de noordelijke provincies van Nederland
in de ledenraad. Net als zijn medebestuurders schaakt
Bolhuis op veel borden. Want hoewel niet altijd even
zichtbaar, is de coöperatie een spil in de fokkerij van de
meeste vleesrassen.
Zo is Coöperatie CRV door de Nederlandse overheid aangewezen als officieel erkend stamboekhouder voor in
totaal elf vleesrassen. Dit betekent dat de coöperatie de
stamboekregistratie verzorgt, maar bijvoorbeeld ook de
registratie en uniformering van de bedrijfsinspectie voor
haar rekening neemt. Bovendien is CRV voor alle rassen
verantwoordelijk voor de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie
met de leden-veehouders en het vaststellen van het fokdoel, waarbij natuurlijk nauw wordt samengewerkt met
de individuele rasstamboeken of -clubs.
‘Daarnaast steunt CRV de vleesveefokkerij als sponsor
van diverse regionale fokveedagen, onder andere door te
helpen bij het maken van catalogi. Maar ook de Nationale Vleesvee Manifestatie (NVM), die in 2019 voor het
laatst is gehouden en dit jaar in oktober een doorstart

maakt, is altijd ruimhartig door CRV ondersteund’, benadrukt Bolhuis.

Samenwerken met Vlaamse collega’s
De bestuurder ziet beslist mogelijkheden om de vleesveefokkerij te professionaliseren en daarmee te werken
aan een beter rendement op vleesveebedrijven. CRV zou
hier een belangrijke rol in kunnen spelen, denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van slachthuisgegevens voor
de berekening van fokwaarden. ‘Maar in een versnipperde sector waar weinig in wordt verdiend, is het heel
lastig om hiervoor iets van de grond te krijgen’, constateert de bestuurder.
‘Waar we kunnen, trekken we als Nederlandse vleesveebestuurders gezamenlijk op met onze vleesveecollega’s
in Vlaanderen. We weten elkaar goed te vinden’, geeft
Bolhuis aan. De belangen van vleesveehouders worden
volgens hem beslist gehoord binnen de ledenraad van
CRV, maar met een kleine club bestuurders vraagt het
wel eens wat stemverheffing.
Als voorbeeld noemt Bolhuis de ontwikkeling van de
nieuwe apps voor het veestapelmanagement CRV Dier en
CRV Bedrijf. ‘Deze zijn voor melkveehouders ontwikkeld
en in de basis ook bruikbaar voor vleesveehouders. Maar
het vraagt veel geduld voordat de organisatie tijd en budget vrij kan maken voor specifieke aanpassingen voor
vleesvee’, stelt hij vast. ‘Dat is aan de ene kant begrijpelijk, omdat investeringen in een kleine sector een lange
terugverdientijd hebben. Maar het is ook wel eens lastig
uit te leggen aan leden-vleesveehouders’, merkt hij. Bolhuis wijst er echter ook op dat de vleesveehouderij in dit
soort ontwikkelingen binnen CRV juist kan meeliften op
de melkveehouderij. ‘Hadden we het als vleesveehouders
helemaal zelfstandig moeten doen, dan hadden we dit
soort apps natuurlijk nooit gehad.’ l

Karsten Bolhuis

Paaschveetentoonstelling na 129 jaar nog springlevend
De traditie gaat al terug tot diep in de middeleeuwen, toen het Noord-Hollandse stadje
Schagen rechten kreeg om jaarmarkten te
organiseren. De markt, die op tien dagen
voor het paasfeest werd gehouden, had altijd
een extra rijk aanbod, omdat burgers de buidel trokken om het einde van de vastentijd te
vieren. Vanuit deze traditie werd in 1893 de
‘Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche
Paaschtentoonstellingen van Vee’ opgericht
om boeren de gelegenheid te geven hun
beste slachtvee onder de aandacht te brengen. Aanvankelijk ging het hierbij om afgemeste melkkoeien, maar toen in de jaren
zestig de vleesveefokkerij opkwam, werden
deze verdrongen door het luxe vleesvee.
‘De paasveetentoonstelling in Schagen is nog
altijd springlevend’, meldt voorzitter Willem
Keesom, veehouder in Nieuwe Niedorp. ‘Nog
steeds gaan slagers al in januari op pad om
bij vleesveehouders de beste slachtrijpe
dieren uit te zoeken. En reken maar dat ze
trots zijn als op “Paasvee” de winnaar op hun

naam staat. Een paar dagen later ligt het
vlees in de slagerijvitrine met een foto van de
kampioenskoe of -stier in de etalage en een
grote beker op de toonbank’, vertelt hij.
Tegelijkertijd is er in Schagen nu ook een
keuring van fokvee van Belgisch witblauw en
verbeterd roodbont met inzendingen vanuit
heel Nederland. Omdat de tentoonstelling
nog altijd plaatsvindt op de Markt, in het centrum van Schagen, is er plaats voor de aanvoer van maximaal 150 dieren. ‘Dat hadden er
in 2019 – het laatste jaar voordat we door
corona moesten stoppen – wel 240 kunnen
zijn, als we geen limiet hadden gesteld’, weet
voorzitter Keesom.
De paasveetentoonstelling is bij uitstek een
gelegenheid om de vleesveehouderij direct
onder de aandacht te brengen bij het grote
publiek. ‘Daarvan zijn de inzenders zich heel
goed bewust en de dieren worden dan ook
perfect verzorgd’, geeft Keesom aan. ‘Enkele
jaren geleden kregen we bezoek van de
actiegroep “Eyes on Animals”. Eén van hun

bezwaren bleek het gebruik van een hogedrukspuit om dieren schoon te maken. We
zijn daarover in gesprek gegaan en hebben
geregeld dat er alleen nog onder lage druk
wordt afgespoten. Zo werken we aan blijvend
draagvlak voor een veetentoonstelling midden in de stad’, legt hij uit. ‘Want “Paasvee”
mag dan inmiddels vooral een feestdag voor
burgers zijn, zonder vee is het natuurlijk nooit
echt Paasvee.’
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